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KELETI TANOK 
(15 Hang-levélben) 

 
Kulcsszó: keleti 

(6 oldal megjegyzésekkel, kigyüjtés 12-es betűmérettel.) 
 

Megjegyzések 
 

1. Ahol értelmileg szükségét láttam, ott a kérdést is feltüntettem, ahol nem, ott elhagytam. 
2. A válogatás a Hang lI. kiadásából van, aminek számozása helyenként hibás. A különböző kiadások leveleinek 

beazonosításához a levélszám-azonosító táblázat jól használható. 
3. A levélszám-azonosító táblázat útmutatással zip-be tömörítve a http://web-hang.hu/letoltesek oldalról tölthető 

lel. Erről az oldalról letölthető egy rendkívül gazdag Cd is, amelynek tartalmáról a kihelyzett Cd borító hátoldalán 
olvashatsz. Jó hír: A Cd-t áthelyztem a Google Drive oldalára, ahonnan sokkal gyorsabban letölthető, mint 
eddig. Nekem a közel 600 Mb körüli tartalom 8 perc alatt sikerült. 

4. Ha hasznosnak tartod, küld tovább-e hírlvelet közösséged többi tagjának, vagy erre nyitott ismerőseidnek. 

 
3/219 
 A reinkarnációval csak akkor kellene foglalkoznotok, illetve akkor kellene egyszerűen 
tudomásul vennetek azt, mikor benső világotok lázadozni akar Ellenem. Csak ilyenkor van 
létjogosultsága. Különben felesleges időpazarlás, és növeli azt az adóságotokat, melyet ti így 
fogalmaztok meg: mulasztással vétkezés. Mint tudjátok, amikor nem azzal foglalkoztok, 
amire hívva, teremtve vagytok, akkor jobban ártotok magatoknak és természetesen Nekem 
is, mintha nem csinálnátok semmit. Sem keleti, sem nyugati misztikus szellemi áramlat nem 
világít rá úgy a lényegre, mint Én tettem kétezer évvel ezelőtt. Ezt evangéliumaimban 
találhatjátok meg legegyértelműbben. 
  
3/240 
Kérdező: Mint keresztényt, érdekelhetnek a többi, főleg a keleti vallások, a jóga? Van sátán? 
 
HANG: Ami a különböző vallásokat, főleg a keleti vallásokat illeti, hát erre azt mondom, hogy 
nem kell félned egyiktől sem. A te mostani vallásodban is van kivetnivaló, és a keleti 
vallásokban is van megszívlelni való. Feltétlenül tartozni kell valláshoz, mert Engem szeretni 
magányosan nem lehet, ahogy Én sem mutathatom ki szeretetemet úgy, mint szeretném, 
azok iránt, akik nem tartoznak semmiféle valláshoz. Olvasd többször és elmélyültebben 
evangéliumaimat! Sok termékeny gondolatot fogsz kapni általuk. A problémáktól ne félj! 
Akarj mindig értelmileg megnyugtató válaszokat kapni felmerülő problémáidra! Hidd el, 
minden problémádra van ilyen válasz! Nem szeretnélek igazán, ha nem találnál Nálam sem 
szellemedben megnyugvást. 
 
4/281 
A szerepeket kiosztó Isten  a világmindenséget olyannak gondolta, hogy segítse a Föld-
bolygón élőket szerepük megvalósításában. Ezért az asztrológiával foglalkozók - gondolj a 
napkeleti bölcsekre - nem végeznek hiábavaló munkát. Éppen az a szerepük, amit te 
megfogalmaztál. De ne várja senki az asztrológiától azt, hogy napkeleti bölccsé válik ennek 
ismeretei által. A felismert út vállalása által lesz minden asztrológus pozitív munkása 
Lelkemnek. Éppen az áldozat vállalása mutatja meg, hogy mennyire épít Rám valaki, illetve, 
hogy mennyire fontos számára az emberek hiszékeny hozzáállása ehhez. Az asztrológia csak 
azokban hozhat pozitív gyümölcsöket, akik belülről is igyekeznek ráhangolódni a 
világmindenség Teremtőjének szerető, segítő, boldogító szándékára. 

http://web-hang.hu/letoltesek
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5/405 
Kérdező: Jó úton járok? Jógáról, keleti filózófiáról 
 
Azok a gyermekeim, akiket ti keletieknek neveztek, most, hogy a szellemi fejlődésetek 
lehetővé tette a földi távolságok áthidalását, át tudják adni nektek azokat a módszereket, 
lelki, szellemi gyakorlatokat, melyek segíthetnek benneteket abban, hogy Velem szoros, 
személyes kapcsolatot alakítsatok ki. Én rendelkezésetekre állok, s számomra öröm, ha 
segítségemet kérik enyéim. 
A keleti gyermekeim e téren jól rá tudnak mutatni azokra a hiányosságokra bennetek, 
melyek gátolják az ÉN Lelkem jelenlétének hatékony felhasználását megsérült természetetek 
gyógyulása érdekében. Ezért csak ajánlani tudom a keleti filozófiák, vallások meditatív 
alkalmazását, mint eszközöket, hogy ne sodorjon el benneteket a civilizáció áldásainak 
nevezett átka, vagyis az a gépesített rohanás, mely szinte lehetetlenné teszi a csendes Rám 
figyelést. 
 
13/1138 
Kérdező: Keleti vallások tanulmányozása érteti meg velem Jézust. 
  
             Többször említettem már a HANG-könyvekben, hogy embernek nem szoktatok 
születni. Emberré VÁLNI kell! Egyértelműen tökéletes ember csak Én voltam! Példát adtam 
nektek (János 13;15)! 
 Az emberi természet és Én, teljesen fedjük egymást! Mindaz, ami a különböző 
kultúrákban és vallásokban az emberi természet tökéletes kibontakozását valósítja, Bennem 
egyértelműen megtalálható. Tehát nem ellentét, hanem egység van köztem, és az emberi 
természet tiszta megnyilvánulása között.  
 Ami a különbséget illeti, az az, hogy az emberi természet letisztult formáját Tőlem 
függetlenül, Engem nem ismerve, csak a sok és nehéz reinkarnációk sorozatát vállalva 
tudjátok elérni, és csak így tudtok eljutni a megfelelő megvilágosodásra. Míg aki Engem 
befogad, az azt a VILÁGOSSÁGOT fogadja be, AKI megvilágosít minden világra jövő embert 
azért, hogy Isten gyermeke legyen (János 1;12)! 
  
15/1452 
Az egész csakrákról szóló tanítás olyan keleti tanok elképzeléseit közli veletek, amely tanok 
alapján az emberek önmagukból, tehát belülről elindulva, a világmindenséggel való egységre 
törekedve, majd kívülről befelé ható energiákkal egyesülve, úgy gondolják, hogy ehhez a test 
különböző pontjai szükségesek! 
 
17/1765 
Az a keleti világ, amely nem ismeri az Én tanításomat, a meditációk során belemélyedhet 
saját emberségébe, s onnan meríthet fényt. De aki már tudja, hogy Én vagyok, annak azt is 
tudnia kell, hogy Én a világ VILÁGOSSÁGA vagyok! EZZEL a FÉNNYEL kell találkoznia az 
elmélkedőnek a meditálásban. 
 
22/2171 
A keleti misztikusok, szentek gyakran más szavakkal ugyanazt a tartalmat képviselik, mint Én 
az evangéliumaimban elmondottam nektek. Csak az igaz bennük, amit Bennem is fel lehet 
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ismernetek. Bennem, és nem bennetek! Én nem vagyok azonos a megkereszteltekkel! Nem 
igaz az, hogy szertartások által azonosulok veletek. Sehogy sem azonosulok veletek. Nektek 
kell azonosulnotok Velem! Nem Nekem kell tőletek, hanem nektek kell Tőlem emberséget 
tanulnotok. Ez áll a keleti misztikusokra is! 
 
26/2552 
Kérdező:  1. Isten adott minket? 2. A Sátánt is Ő adta? 
 
 HANG:  Örömöm határtalan, amikor olyan kérdezőnek lehetek partnere, aki 
komolyan gondja azt a felszólításomat, hogy alakítsátok át gondolkodásotokat. Az ilyen 
lelkekből válhat az a jó talaj, amelyben az elvetett mag sokszoros termést hoz (Mk. 4;8). 
Rátérve kérdésedre, a válaszom a következő: 
 Én, Jézus, a működésem során elmondtam mindazt, amit az Atyámtól hallottam és 
láttam. Ebből nyilvánvalóan ki kell derülnie annak, hogy milyen az Isten! Ki kell derülnie, 
hogy Isten a szeretet, a mindent adás. Benne ez a forrása a mindent birtoklásnak. 
 A Sátán nem teremthetett szeretetlen teremtményeket. A Sátánnak, más névvel 
Lucifernek, tehát a Fény hordozójának volt lehetősége választani aközött, hogy Értem éljen, 
vagy önmagáért. Istenben nincs, nem lehet rossz! A tiszta Szeretetben nem lehet 
szeretetlenség! 
 Szabadság ott van, ahol jelen van az Isten Lelke (2.Kor. 3;17). 
 2. E második kérdésedre is már az előbb megadtam a választ, de élek a lehetőséggel, 
és jobban megvilágítom mondanivalómat. 
 Országotokban is a szellemi nyitás következtében tért hódítottak a keleti vallások 
tanai. Ez jó is, meg nem is. Jó, mert van mit tanulnotok tőlük, de nem jó, mert nem látjátok 
az a zűrzavart, amit e tanok tudatotokban okoznak. Más kultúra hitvilágából kiemelt 
gondolatok kritikátlanul kerülnek tudatotokba. Úgy járok, mint az a háziasszony, aki a fehér 
ruhát válogatás nélkül összemossa különböző színes ruhákkal, és nem érti, hogy miért lett 
minden ruhája más színű! 
 Az a gondolat, hogy a Sátán egy negatív isten lenne, téves! Annyiban isten, 
amennyiben ti saját gondolkodásotokban istenné teszitek. Így születik a bálványimádás! 
 A negatív isten gondolatának forrásai azok a keletről származó tanítások, amelyek a 
világot a jó és a rossz egyensúlyának harmóniájában látják. Ezek a tanítások azt mondják, 
hogy a világban annyi rossznak kell lennie, amennyi jó van. Ez a tanítás útként a jó és a rossz 
közötti utat jelöli meg. Se jobbra, se balra. Tehát a langyosság! Mindez nem az Én világom! 
Nincs pozitív és hozzá tartozó negatív istenség! 
 Egy az Isten! Ebben az egy Istenben van az a harmónia, mire minden szellemi lény 
teremtetett! Maga Isten a HARMÓNIA! Isten nem osztja meg Magát senkivel, s mivel Én, 
Jézus, EGY vagyok Vele, ezért Én sem! 
 A Sátán azáltal akar istennek mutatkozni, hogy hatalmát az engedelmeskedtetésben 
akarja megvalósítani. Az Isten SZABADSÁG, és semmi köze az engedelmeskedtetéshez. Az 
engedelmeskedtetés a kaszárnyák világa. Tehát az a világ, ahol intézményesen tanítják az 
emberölést. A Sátán gyilkos volt kezdettől fogva (János 8;44)! 
 Csak olyan értelemben vagytok ti, szellemi lények istenek, hogy Isten saját képére és 
hasonlatosságára teremtett benneteket. Minden rossz egy lerontott JÓ! Ez áll a Sátánra is! 
Benne egyik legnagyobb jó romlott meg! 
 A Sátán kivettetett az Én világomból! Én legyőztem a sátáni világot! 
 Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL! 
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27/2747 
Kérdező: Nincs benső igényem a megkeresztelkedésre. Páromnak van. 
 
 Abban a világban, amelyben éltek, két irányból nehezedik rátok a köd. Az egyik az, 
hogy az intézményes egyházak lejárattak Engem, Jézust, mint utat. Az a sokszáz felekezet, 
amely ma ellepi földeteket, mindegyik sajátját tartja a leghitelesebbnek.  
A másik pedig a keleti vallások beáramlása hozzátok, melyek a megsérült emberi természet 
miatt, ugyancsak relatívizálják a Magammal azonosnak mondott és bemutatott UTAT. 
Így aztán a Velem kapcsolatos egyértelműség csak azokban a lelkekben lehetséges, akikben, 
mint a napraforgó természetében lévő adottság, mely szerint akkor is a Nap felé mordul, ha 
borult az ég, a lélek mélyén akkor is abszolút Első helyen állok, tehát nincs második, ha 
bármiféle szellemi áramlatok azonos szinten akarnak tartani Engem más, földi 
teremtényekkel (Buddha, Krisna, Mohamed, stb.).  
 Amíg nem válik világossá bennetek az, hogy Általam valóban az Isten jelent meg 
látható formában köztetek, addig nincs értelme a keresztelkedésnek. 
  
35/3745. 
Kérdező:  Szeretnék többet tudni! A keleti világ szellemi-lelki áramlatai foglalkoztatnak. 
 
 Aki mindent tudni akar, az nem fog semmit jól megtanulni. Aki Engem, Jézust, egyre 
jobban meg akar ismerni, az hamarosan rájön arra, hogy Én, Jézus, nem csupán elmélet 
vagyok, hanem Én vagyok az a gyakorlati ÉLET, amelynek felvállalására születtél te is. Ha ezt 
teszed, akkor nem fogsz vétkezni mulasztással, mert Bennem a TELJESSÉGRE találsz! 
 
39/4133 
Kérdező: Több helyen is kerestem lelkem nyugalmát. 
  
 HANG:  Minden vallás, szellemi irányzat, egy bizonyos speciális hitet képvisel. Ennek 
két oka van. Az egyik az emberi természet. Józan gondolkodással nem lehet belenyugodni 
abba, hogy a földi élet mulandósága kielégíthetné azt, aki boldog akar lenni. A másik pedig 
Én, Jézus vagyok, aki mint valóságos ember, mint történelmi alak, megjelentem a földön 
azért, hogy elmondjam és megmutassam nektek azt az emberi életet, amely képes magában 
hordani, és képes kisugározni magából az égi békét. 
 Ha e kettőt szemléled, akkor beláthatod, hogy egyik sem lehet elégséges a másik 
nélkül. Ilyen értelemben a világotok ketté szakadt. 
Az egyik a keleti világ, ahol az ember különböző technikák alkalmazásával eljuthat olyan 
'megvilágosodásra', amely megérteti vele azt, hogy céltalan, értelmetlen, ha valaki azért él, 
ami mulandó. 
A másik része világotoknak tud Rólam, de a sok zavaróállomás miatt torz képet alkot 
magának arról, hogy Én, Jézus, ki vagyok, miért jöttem, és mit kívánok tőletek. A különböző 
speciális hitek éppen azon szorgoskodnak, hogy hitvallásaik által elhitessék veletek, mit is 
akarok tőletek, holott ezt ők sem tudják helyesen és világosan. A helyes életszemlélet a 
következő: 
Az első fejezetben említett két ok kell, hogy átölelje egymást. Vagyis, vállalnotok kell a 
megvilágosodás útját a gondolkodásotok átalakítása által, éspedig az Általam elmondott 
evangéliumaim alapján (Márk 1,15). Mivel ezt az óhajomat sem keleten, sem nyugaton 
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egyetlen speciális vallás sem vállalja fel, ezért az általad is keresett benső békédnek ára nem 
kevesebb, mint az, hogy osztoznod kell sorsomban, ha részese akarsz lenni boldogságomnak 
(Jn. 15.20). Én vagyok a szőlőtő, és azok, akik felvállalnak Engem, mint UTAT (senkinek nem 
ártani, mindenkinek megbocsátani, szolgáló szeretetben élni az okosság és az óvatosság 
megélésével), azok a szőlővesszők. Aki így él a földön, hitben, éspedig univerzális hitben él! 
Tehát csak azt akarja másoknak, amit önmagának is kíván. Isten által elgondolt embernek 
lenni annyit jelent, hogy erre az univerzális hitre kell törekedni! 
 
40/4368 Ezt Dombi Ferenc írja, nem A HANG válaszol valaki kérdésére 
 
Mivel Jézus előtt senki nem lehetett biztos abban, hogy milyen is az, amikor valaki tökéletes 
módon Istenre hangolt, ezért a Jézus előtti legjobbaknak sem volt lehetőségük a tökéletes 
Jézus szerinti tökéletességre. Ezért, bár szubjektíve megélhettek benső békét, de objektíve 
nem élhettek jézusi életet. Ennek következtében nem is válhattak 'megváltókká', sötétségtől 
megszabadítókká úgy, mint Jézus. 'Várniuk' kellett tehát még haláluk után is arra, hogy Vele 
találkozzanak, mert senki sem juthat az Atyához, csak Jézus által (János 14.6). Jézusban egy 
olyan tökéletes ember jelent meg a Földön, aki minden embernek szeretetből felkínálta 
Önmagát. Ő, mint ember, bármilyen problémaerdőbe került, elvonult imádkozni, s ilyenkor 
mindig rendeződött benne minden. Jézus a világon az EGYETLEN tökéletes erkölcsi 
patikamérleg. Rajta kívül még a legtökéletesebbek is, Hozzá mérten, hamis mérlegnek 
bizonyulnak! Éppen ezért  ma a közismert keleti és nyugati szellem- és lélekóriások csupán 
eszközök lehetnek arra, hogy Jézusra találjunk, de semmiképpen sem helyettesíthetik Őt! 
 
42/4653 
A három kérdésedre egy választ fogok adni, arra kérlek, szívleld meg! Az az Isten, amelyet 
leveledben felvázoltál, valójában nem is létezik. Már régen összeomlott volna az egész világ, 
sőt meg sem lett volna teremtve, ha Én Jézus Krisztus olyan tartalmakkal bírnék, amilyennek 
te elgondolsz Engem. Leveledre azért válaszolok, mert meg vagyok győződve teljes 
őszinteségedről, a szándékod nem gonosz, ezért tudatlanságod a bűntől mentesít. A te 
istened egy olyan különböző keleti és ősi filozófiákkal elegyített biblia, aminek a valóságos 
lábmosó Istenhez vajmi kevés köze van. Imáidat meghallgatom, és örültem őszinteségednek, 
de kérésedet megadni nem tudom, mert olyat kérsz, amim valójában nincs. Akkor sincs, ha a 
ti fantáziátokban létezik. Mert Én, Jézus olyan Isten vagyok, hogy csak abból tudok adni, 
amim van. Ha enni kértél volna, adtam volna, hiszen eddig is Én tápláltatlak, ha ruhát kértél 
volna, azt is adtam volna, mert eddig is Én öltöztettelek. Ha reményt kértél volna, lelkedben 
megerősítelek, ha kicsi akartál volna maradni, felmagasztaltalak volna. De te nem ismersz 
Engem, mert égi jelet akarsz, nem, mert nem tudod milyen az, amikor az Isten nagysága az Ő 
kicsiségében mutatkozik meg. Ha ismernéd a kicsiség hatalmát, könyörögnél azért, hogy 
részese lehess azoknak a megaláztatásoknak, szenvedésekben  amelyeket értetek elviseltem. 
 
2/151 
Kérdező: Uram! Az Ezoterikus - Szellemtani - Paratudományos Fórum  /ESZP / konferenciát 
tart azzal a céllal, hogy e gondolatoknak minél nagyobb nyilvánosságot teremtsen. Helyes-e 
ez az elgondolás, vagy később szűkítsék-e az érdeklődők határait? 
 
 HANG: Atyámnak szándéka sem valósult meg, s az Enyém sem valósult meg. Atyám 
szándéka az volt, hogy az a NÉP, amelyet kiválasztott, legyen boldogító kovásza a föld összes 
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népeinek. Az Én szándékom az volt, hogy tanítványaim tegyenek tanítvánnyá minden népet. 
Nem valósult meg egyik sem. Éppen azok lettek akadályozói szándékainknak, akiknek elő 
kellett volna azt mozdítani. 
 Mivel a keresztény felekezetek ma már képtelenek úgy képviselni Engem, hogy az, - 
ahogy barátod mondta, - az utca emberét érdeklődővé tegye, ezért nagyon is áldásom adom 
az ESZP konferenciáira. Kétezer évvel ezelőtt azt mondtam az Én dicsőségemet 
akadályozóknak, hogy ellenükre a kövek fognak megszólalni /Lk. 19; 40/. Hát most is valami 
ilyesmit mondok azoknak a hivatalos szerveknek, akik ferde szemmel néznek rátok. 
 Akik nem helyeslik az ESZP munkáját, azért teszik, mert nagyon is tudják, hogy itt nem 
üres fantáziálásról van szó. Ellenkezőleg. Az általuk elmulasztottak pótlását vállalja magára 
ezzel az  ESZP. 
 Anyagba ágyazottságuk bármily eredményeket is mutat fel a technika terén, a szellem 
és a lélek szárnyalásával nem tudnak mit kezdeni. 
 Az egyik és a másik konferencia egymáshoz viszonyított tartalmát és formáját nem 
kell külön előre eldönteni. Az első tapasztalatai természetszerűen fogják nyújtani a 
másodikra vonatkozó tanulságokat. 
 Minden olyan tanfolyamra áldásomat adom, melynek célja túllátni a vaskos anyagi 
világ határain. Minden tanfolyam azért tanfolyam, mert feltételekhez szabja a jelentkezők 
részvételét, s a továbbjutáshoz is feltételek megvalósítását írja elő. 
 Az ilyen tanfolyamok anyagából nem hiányozhatnak különböző kultúrák szent 
könyvei, Biblia, Korán, nyugati és keleti misztikusok írásai, és természetesen minden olyan 
para-jelenséggel foglalkozó mű, mely számíthat a tanfolyam résztvevői érdeklődésére. 
 Fontos az ilyen tanfolyamoknak működése közben olyan védelmi háló, mely az Én 
erőmmel rendelkezik. Lesznek, akik indíttatást éreznek majd imára, böjtre, és olyan kegyelmi 
fegyverek használatára, mint az ördögűzés, és különböző karizmák működése - nyelveken 
beszélés, ennek magyarázása, prófétálás. - De mindezeket csak annyiban szabad 
engedélyezni, amennyiben vállalják a jelenlevők kontrollját.  
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


